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O Jovem Pe. Pedro Semenenko 
com a Regra dos 

Ressurreicionistas escrita  
por ele mesmo (1842). 

 

Servo de Deus 

Pe. Pedro Semenenko, C.R. 

(29. 06. 1814 – 18. 11. 1886) 
 

Pe. Pedro Semenenko, C.R.: co-fundador e superior geral dos 

Ressurreicionistas; filósofo e teólogo; idealizador das principais idéias 

espirituais da Congregação (Escola Ressurreicionista de Espiritualidade); 

autor de muitas obras filosóficas e teológicas como 

também sobre a vida interior; produtor de uma 

quantidade enorme de correspondência e de um diário; 

fundador (1865) e primeiro reitor (presidente) do 

Pontifício Colégio Polonês em Roma. Muitos alunos 

daquele Colégio (1865-1938) aceitaram e adotaram a 

espiritualidade Ressurreicionista e se tornaram 

conspícuos padres, bispos, arcebispos, cardeais e alguns 

deles chegaram a ser beatificados e canonizados. 

Pedro Semenenko nasceu no dia 29 de junho de 

1814 em Dzieciolow (nordeste da Polônia). Em 1830 

começou seus estudos na Universidade de Wilno 

(Departamento de Filosofia), mas logo os interrompeu 

havendo decidido se juntar à Insurreição de Novembro 

contra os invasores russos. Emigrou para a França em 

1832, onde, em Paris, conheceu Deodato Janski (1833), 

que logo se tornou seu diretor e mestre. Sob a 

influência de Janski, Semenenko retornou à fé católica 

e se tornou o primeiro membro da “Casa de Janski” 

(1836), que foi o início da Congregação da Ressurreição. 

Depois da morte prematura de Deodato Janski 

(1840 em Roma), Pedro Semenenko foi eleito o primeiro superior e líder 

espiritual da nova comunidade. Ao terminar seus estudos teológicos 

(Collegium Romanum, 1837-1841), foi ordenado sacerdote no dia 05 de 

dezembro de 1841 (não sem enfrentar dificuldades provocadas pelas 

autoridades russas). Como o principal co-fundador da ordem, Semenenko 

escreveu a sua regra em 1842 e foi o principal editor das edições seguintes 

(1850 – 1880). Ele também foi o superior geral da Congregação por muitos 

anos (1842 –1845; 1873 – 1886).  
A oração é a nossa única força. Em oração recolhemos as energias para as conquistas 

mais difíceis, para executar nossos trabalhos, aumentar a perfeição da nossa virtude, 

alcançar total união com Deus, que é a nossa verdadeira vida. A oração é uma defesa do 

cristão. Ele deve manter esta arma continuamente empunhada. 
Pe. Pedro Semenenko, C.R. 

 
 



Pe. Pedro Semenenko colaborou ativamente 

com a Santa Sé. Ele foi um especialista em assuntos 

sobre a Polônia e do oriente europeu e considerado 

um dos maiores estudiosos entre os membros da 

Igreja durante a segunda parte do século XIX.  

A causa de seu vasto conhecimento sempre gozou de 

alta estima junto aos papas. Trabalhou como 

consultor para as Sacras Congregações do Index 

(desde 1857) e do Santo Ofício (Doutrina da Fé 

[desde 1873]). Suas atividades foram sempre 

avaliadas positivamente e suas declarações sempre 

assumidas como final ou fundamentais. Era 

membro de prestigiosas Academias Papais: 

Accademia della Religione Cattolica (desde 1859), 

Accademia degli Arcadi (desde 1874). Era um 

conspícuo erudito e sempre aberto à discussão dos 

problemas mais delicados. 

Era um padre muito respeitado, confessor e líder 

espiritual de muitos leigos e religiosos consagrados, por 

exemplo, da Beata Celina Borzecka e Hedwige, Beato 

Francisco Siedliska, Beata Marcelina Darowska. Foi 

um dos co-fundadores ou ajudou a fundar muitas 

congregações religiosas femininas, por exemplo,  

as Irmãs da Imaculada Conceição, as Irmãs da 

Ressurreição, a Irmãs Felicianas, as Irmãs da Sagrada 

Família de Nazaré (França), as Consoladoras do 

Sagrado Coração (Bélgica), as Irmãs da Adoração 

Reparadora (França). Pregou em várias igrejas da 

Polônia, França, Bélgica, Bulgária e Roma. 

Dedicou muita atenção aos jovens. Desejava inspirar neles a devoção 

às ciências e à santidade. Colocou a pedra fundamental para a construção 

do sistema Ressurreicionista de educação. 

Pe. Pedro Semenenko, C.R. morreu no dia 18 de novembro 

de 1886 em Paris, França, em meio ao perfume da santidade. 

Seus restos mortais se encontram na igreja dos 

Ressurreicionistas em Roma (Via San Sebastianello, 11).  

O processo de beatificação de Pe. Pedro Semenenko foi iniciado 

depois da Segunda Guerra Mundial. 

Papa Leão XIII declarou a propósito de Pe. Pedro Semenko: 

“Pe. Pedro Semenenko era tão estimado na inteira cidade de 

Roma por suas virtudes. Ele era a alma da vossa Congregação  

e pela prosperidade dela sacrificou sua vida”. 
 

Escrito por Pe. Wojciech Mleczko, C.R. (©2009) 

Traduzido por Pe. Evandro Miranda Rosa, C.R. 

 
As obras de Deus 

acontecem lentamente, 

em silêncio, com 

grande paciência e em 

meio a dificuldades. 
Pe. Pedro Semenenko, C.R. 

 
 

Mostrador do 
relógio de pulso,  

que Pe. Pedro 
Semenenko recebeu 

de presente do 
celebre fabricante 

de relógios A. Patek. 
 


